23 september 2015

Ruimen van graven op de begraafplaatsen
De gemeente IJsselstein heeft het voornemen
om in 2015 en 2016 op de begraafplaatsen
De Hoge Akker en Eiteren in IJsselstein een
aantal graven, waarvan de graftermijn is
verstreken, te ruimen. Het betreffen zowel
algemene (huur)graven als koopgraven.

Wilt u een wethouder spreken? Dat kan laagdrempelig tijdens
de inloopspreekuren voor wethouders op dinsdagmiddag.
Daarnaast is het altijd mogelijk een afspraak met een
bestuurder te maken via het bestuurssecretariaat via
• 14 030. U bent welkom tijdens het maandelijkse
inloopspreekuur van de wethouders op de dinsdagen van
15.30 tot 16.30 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

De rechthebbenden van de graven, die bekend
zijn bij de gemeente, zijn met een brief hierover
geïnformeerd. Van een aantal graven is de
rechthebbende niet meer te achterhalen. Voor deze
gevallen is bij het betreffende graf een bordje
geplaatst met de mededeling dat het graf na één jaar
geruimd zal worden.

Wethouder Marijke van Beukering:
eerste dinsdag v/d maand
Wethouder Huib Veldhuijsen:
tweede dinsdag v/d maand
Wethouder Vincent van den Berg:
derde dinsdag v/d maand

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeente IJsselstein, eenheid administratie via
• 14 030 of m info@ijsselstein.nl.

Openbare bekendmakingen
Meer informatie over onderstaande bekendmakingen is
te verkrijgen bij het Klantcontactcentrum • 14 030.
U kunt hier ook terecht voor het inzien van stukken
zoals bouw- en omgevingsvergunningen en het maken
van afspraken of kijk op w www.ijsselstein.nl.
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de
Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat: Zij meldingen op basis van het Activiteitenbesluit
hebben ontvangen van:
• ABS ALL Brake Systems BV voor het adres:
Tinbergen 7 3401 MT IJsselstein, melding heeft betrekking
op uitbreiding bedrijf met opslag van gevaarlijke stoffen
(spuitbussen) in een zgn. PGS 15 opslag voorziening in het
magazijn.
• Chocolaterie Zuccotto voor het adres:
Benschopperstraat 12 3401 DH IJsselstein, melding heeft
betrekking op het oprichten van een chocolaterie.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijven zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover
zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA
Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30
tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u
hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, • 088-0225000.
Bekendmaking Aanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering
Audit Wet basisregistratie adressen en gebouwen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de algemeen
directeur van UW Samenwerking op 15 september 2015
het ‘Aanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Audit Wet
basisregistratie adressen en gebouwen’ heeft vastgesteld.
Met de vaststelling van dit besluit zijn de medewerkers Gegevens
III van het proces Services belast met de verzorging van de Audit
van de Wet BAG en is aan hen mandaat verleend tot de uitvoering
van audits in het kader van de Wet basisregistratie adressen en
gebouwen.
Het ‘Aanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Audit Wet
basisregistratie adressen en gebouwen’ treedt in werking op de
dag na die van de bekendmaking.

Oud papier
Ontmoetingskerk
‘t Kruispunt
De Opstap
Agnesschool

ma t/m za 9.00-17.00 uur
gehele week
3 oktober 9.00–11.00 uur
8 oktober 8.00 uur tot
volgende dag 09.00 uur

Wethoudersspreekuur:
dinsdag van 15.30 - 16.30 uur

Bovengenoemd besluit kunt u vanaf vandaag kosteloos inzien bij
het Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen betaling een
afschrift van het besluit krijgen. Het besluit is tevens opgenomen
in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving,
te raadplegen via: w www.overheid.nl.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
• 10 september 2015: Overtoom 3 (Z-2015-21110), aanbrengen
plafondconstructie.
• 14 september 2015: De Biezen 21 (Z-2015-21150), plaatsen
handelsreclame.
• 14 september 2015: Amerikalaan 125 (Z-2015-21166, vergroten
woning door een dakopbouw.
• 14 september 2015: Basiliekpad 46 (Z-2015-21173), aanbrengen
nieuwe deur in de voorgevel.
• 14 september 2015: Benschopperstraat 19 (Z-2015-21175),
aanbrengen gevelreclame.
• 16 september 2015: Hovenierlaan 20 (z-2015- 21220),
gevelwijziging.
Welstand en monumenten Midden-Nederland
De omgevingsvergunningen worden, na beoordeling op volledigheid
en realiseerbaarheid, voor zover van toepassing, behandeld in
de openbare vergadering van de welstandscommissie. De eerst
volgende openbare commissievergadering is op 6 oktober 2015 in
het stadshuis van Nieuwegein. De kleine commissie (overleg met
de rayonarchitect) is op 28 september 2015 in het stadhuis van
IJsselstein.
Besluiten Algemene Wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen
zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders.
Vindt u dat de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor
een afspraak maken met de bouwbalie via w www.ijsselstein.nl of
• 14 030.
Besluit omgevingsvergunning
• 11 september 2015: Hugo Poortmanstraat (z-2015-20279),
realiseren dakopbouw.
Vergunning verleend/A.P.V.
Besluiten t/m 17 september:
• Protestantse Gemeente; inzamelen oud papier 2015-2016
• Hervormde Gemeente IJsselstein; inzamelen oud papier
2015-2016
• Bratislavastraat, ingebruikname parkeerplaatsen voor
containers, 14 t/m 18 september 2015

Evenementen
Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt
georganiseerd? Kijk op w www.ijsselstein.nl voor de actuele
evenementen, straatfeesten of buurtbarbecues.

Naast het vaste spreekuur op de dinsdag, kunt u de
collegeleden via Twitter bereiken. Heeft u een vraag aan
het college van B&W van IJsselstein? Stel uw vraag eens via
Twitter tijdens het Twitterspreekuur. Volg het college via
@IJsselsteinBenW en gebruik #tsijss tijdens het
Twitterspreekuur. Het eerstvolgende Twitterspreekuur is op
dinsdag 27 september.

Cluster / raadsvergaderingen
• Raadsvergadering:
Aanvangstijd: 20.00 uur

donderdag 24 september 2015
Locatie: raadzaal

Agenda: w www.ijsselstein.nl/gemeenteraad
Volg de raad op Twitter: @raadIJsselstein
Live-uitzendingen: w www.ijsselstein.nl/gemeenteraad

Maandag 5 oktober
geen aanvraag/ afhalen
reisdocumenten
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) door Identiteit & Diensten B.V. worden
bij alle gemeenten de huidige aanvraagstations voor paspoorten en
identiteitskaarten vervangen door nieuwe aanvraagstations.
Voor de gemeente IJsselstein gebeurt dit op maandag 5
oktober 2015. Op de dag kunnen daarom geen paspoorten en
identiteitskaarten worden aangevraagd. Ook kunt u uw eerder
aangevraagde paspoort of identiteitskaart niet op 5 oktober 2015
komen afhalen. Ook spoedaanvragen zijn op deze dag niet mogelijk.

Collecte
• Nierstichting Nederland, 20 t/m 26 september 2015
• Fonds Verstandelijk Gehandicapten, 27 september t/m
3 oktober 2015

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
w www.ijsselstein.nl
m info@ijsselstein.nl
Telefonisch bereikbaar: 	ma t/m vr 8.30-17.00 uur
• 14 030
Openingstijden:
Overtoom 1
(alleen op afspraak)
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
wo en vr 13.30-17.00 uur
wo en vr 18.00-20.00 uur
Calamiteiten en storingen: tel. • 06 212 15 202
(buiten kantoortijden)
@gem_ijsselstein
Het officiële Twitteraccount van gemeente IJsselstein.
Lees hier over het laatste nieuws, projecten en werkzaamheden of
stel een vraag.
@IJsselsteinBenW
Het officiële Twitteraccount van het college van B&W
IJsselstein. Lees hier over activiteiten en besluiten of stel een
vraag.

